ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА
И ИНФОРМАТИКА
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
•

Председател:

проф. д.и.н. Георги Колев
•

Съпредседатели:

проф. д-р Вежди Хасанов
проф. д-р инж. Христо Христов
•

- Ректор на ШУ

- Декан на ФМИ
- Декан на ФТН

Научни секретари:

доц. д-р Радостина Енчева
проф. д-р инж. Събин Иванов
•

ПОКАНА
ЗА

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
с международно участие

МАТТЕХ 2022
12 – 14 МАЙ 2022 г.

Шумен

Членове:

проф. д.н. Наталия Павлова
проф. д.н. инж. Пламен Дянков
доц. д-р Теодоси Теодосиев
доц. д-р Станимир Железов
доц. д-р инж. Валентин Атанасов
доц. д-р Радка Русева
доц. д-р Корнелия Тодорова
доц. д-р инж. Тихомир Трифонов
доц. д-р инж. Доника Диманова
доц. д-р инж. Евгени Стойков
•

- ФМИ
- ФТН

- ФМИ
- ФТН
- ФМИ
- ФМИ
- ФТН
- ФМИ
- ФМИ
- ФТН
- ФТН
- ФТН

Технически комитет:

председател:
проф. д.н. Борислав Стоянов
зам.- председател:
доц. д-р инж. Цветослав Цанков
членове:
гл. ас. д-р Теодора Стоянова
гл. ас. д-р Емине Караташ
преп. д-р Ралица Янева
доц. д-р инж. Антон Антонов
гл. ас. д-р Цветелина Методиева
Даниел Йорданов
Светослава Хайнова
Петя Илиева

- ФМИ
- ФТН
- ФМИ
- ФМИ
- ФМИ
- ФТН
- ФТН
- ФМИ
- ФТН
- ФТН

СЕКЦИИ НА НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
1. Математика и природни науки
2. Информатика и компютърни науки
3. Комуникационна и компютърна техника и
технологии
4. Информационни, технически и икономически
проблеми на системите за сигурност
5. Геодезия, картография и кадастър
6. Общо инженерство, технически системи и
логистика
7. Обучението по математика и информатика
8. Икономика и управление
9. Студентска секция (по посочените научни
направления 1 – 8)
Приемат се предложения за специализирани сесии към
секциите в срок до 01.05.2022 г.
Предложенията трябва да съдържат заглавие на
сесията, участници и организатор.
РАБОТНИ ЕЗИЦИ – български, английски и руски.
ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Приемат се само изследователски доклади (до два
доклада на автор или съавтор).
Докладите ще бъдат публикувани в сборник „Научни
трудове” след представянето им на конференцията и след
рецензиране. Избрани доклади ще бъдат предложени за
публикуване в годишниците на ФТН и ФМИ.
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ
• Заявките за участие и резюмета на
докладите ще се приемат до
• Приетите резюмета на доклади ще
се потвърдят до
• Окончателният вариант на докладите
(.tex /.doc и .pdf формат) ще се приема до
• Заявките за фирмено представяне до

28.04.2022 г.
05.05.2022 г.
15.06.2022 г.
05.05.2022 г.

Заявките за участие и докладите да се изпратят на
e-mail: matteх@shu.bg

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ
1.
2.
3.
4.
5.

За участници с доклади
За докторанти с доклади
За студенти с доклади
За гости
Такса за фирмено участие
На фирмите се предоставя изложбена
площ до 3 м2 в ШУ, право на презентация
на доклади и постери, включване на
рекламни материали в сборника с
докладите.

- 70 лв.
- 30 лв.
безплатно
- 30 лв.
- 100 лв.

Таксите за участие трябва да бъдат платени до
05.05.2022 г. по банков път на сметка:
РАЙФАЙЗЕН БАНК:
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG57RZBB91553120050509
Шуменски университет
Такса правоучастие за научна конференция
МАТТЕХ 2022.
Сканирано копие от банковото бордеро, заедно с
необходимите данни за издаване на фактура (организация,
адрес, Булстат, МОЛ) да се изпратят на e-mail:
matteх@shu.bg до 09.05.2022 г.
УКАЗАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Текстовете на докладите трябва да са подготвени за
печат чрез MS Word или LaTex. Не се предвижда
допълнително редактиране. Максималният обем е осем
страници.
1. Докладите да бъдат формат А4. Полетата на всяка
страница трябва да са: ляво - 25 мм, дясно - 20 мм, горно 25 мм, долно - 30 мм. На листа не се чертае рамка.
Междуредово разстояние – Single.
2. Текстът да бъде оформен по следния начин:
ЗАГЛАВИЕ - Font: Times New Roman; Size: 14; Font style:
Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered; First line: 0мм.
ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през един празен
ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено,
инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times
New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: Small Caps;
Alignment: Centered; First line: 0 мм.

ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се разполагат както в образеца на
български език през два празни реда.
АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят по следния начин:
Анотацията (ABSTRACT) в обем до 10 реда през 1 празен
ред - Font: Times New Roman; Size: 10; Font style: Italic;
Alignment: Justified; First line: 10 мм. През 1 празен ред
следват ключовите думи (KEYWORDS) - Font: Times New
Roman; Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First
line: 10 мм; Paragraph Spacing After – 18 pt.
И двата елемента са с отстъп 10 мм вляво и вдясно от
границите на документа.
ОСНОВЕН ТЕКСТ - Font: Times New Roman; Size: 12;
First line: 10 мм; Alignment: Justified; Line spacing - Single.
3. Фигурите да бъдат интегрирани с текста и да имат
под тях номерация и наименование (Alignment: Centered;
Font style: Bold; Size: 10).
4. Таблиците да имат над тях номерация (Alignment:
Right) и наименование (Alignment: Centered; Font style:
Bold; Size: 10).

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В
КОНФЕРЕНЦИЯТА:
В Информационен център
(до Ректората)

- 12.05.2022 г.
от 8.00 до 13.00 ч.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

проф. д.н. Борислав Стоянов
тел.: (054) 830 495 / 229
e-mail: borislav.stoyanov@shu.bg
доц. д-р инж. Цветослав Цанков
тел.: (054) 830 495 / 391, 0899 377 696
e-mail: c.cankov@shu.bg

5. Формулите да имат подравнена вляво от тях
номерация – с цифри в малки скоби ( ).
6. Литературата, посочена в края на доклада (Font:
Times New Roman; Size: 10; First line: 0 mm), се изписва
съгласно стандарта за библиографско описание, а
цитираната в текста се означава с цифра, заградена в
квадратни скоби [ ].
7. Адресите за кореспонденция се изписват на
последната страница, като се посочват и трите имена на
авторите с академична длъжност, научна степен, научната
организация и e-mail.

Даниел Йорданов – тел.: (054) 830 495 / 372
e-mail: matteх@shu.bg
Светослава Хайнова – тел.: (054) 830 495 / 359,
(054) 830 345
e-mail: matteх@shu.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
9712 Шумен, ул. „Университетска“ 115
Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“
за научна конференция МАТТЕХ 2022

